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١٠٧٥ ...بررسي تأثير متغيرهاي خشك كردن بر خصوصيات كيفي: كاشاني نژاد و همكاران

 مجله علوم كشاورزي ايران
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 خالصه
 

خشک کردن یکی از مهمترین مراحل فرآوری پسته است و بهینه سازی آن باعث بهبود کیفیت محصول نهایی                  
 مالحظه ای بر خصوصیات    تغییر پارامترهای درجه حرارت، سرعت جریان و رطوبت نسبی هوا تاثیر قابل            . می شود

در این پژوهش با استفاده از طرح کامال تصادفی در قالب                . کیفی، شیمیایی و میکروبی پسته خشک دارد         
فاکتوریل، اثر متغیرهای درجه حرارت در چهار سطح ، سرعت جریان هوا در سه سطح و رطوبت نسبی هوا در                      

وضعیت ظاهری، میزان خندان    (، حسی   )س پراکسید اسیدهای چرب آزاد و اندی    (دو سطح بر خصوصیات شیمیایی      
درصد پسته های مغز شده، درصد مغزهای شل       (، فیزیکی   )بودن، سفتی، شیرینی، تندی، برشته بودن و پذیرش کلی        

نتایج این پژوهش نشان داد     . پسته رقم اوحدی بررسی شد    ) آفالتوکسین(و میکروبی   ) شده و درصد خندان شدن    
تاثیر درجه  .  عامل در کنترل خصوصیات کیفی پسته در حین خشک کردن است              درجه حرارت هوا مهمترین    

در (حرارت و سرعت جریان هوا بر تعدادی از خصوصیات کیفی معنی دار بود در حالیکه اثر رطوبت نسبی هوا                     
 با افزایش درجه حرارت میزان اسیدهای چرب آزاد و اندیس پراکسید در            . معنی دار نبود  ) محدوده آزمایش شده  
فرآیند خشک کردن تاثیر قابل توجهی بر میزان خندان بودن پسته ها داشت و با افزایش                  . نمونه ها افزایش یافت  

فرآیند خشک کردن تاثیری بر مقدار آفالتوکسین نمونه ها           . درجه حرارت مقدار خندان بودن افزایش یافت         
درجه حرارت، سرعت جریان    (بهینه  در نهایت با در نظر گرفتن خصوصیات کیفی بررسی شده، شرایط             . نداشت

 . برای خشک کردن پسته بدست آمد) هوا و رطوبت نسبی
 

  خشک کردن، پسته، خصوصیات شیمیایی، خصوصیات حسی، خصوصیات فیزیکی، :واژه هاي كليدي
 آفالتوکسین                         

 
 مقدمه

 پسته يكي از محصوالت عمده صادراتي ايران است و                 
. اولين توليد كننده و صادر كننده آن در جهان است            كشور ما   

ارزش غذايي باال و خندان بودن پسته باعث گسترش مصرف آن            
 .به صورت خام و برشته در نقاط مختلف جهان شده است

در دهه اخير به دليل افزايش سطح زير كشت پسته در                
جهان و تنوع پسته عرضه شده به بازارهاي جهاني، رقابت                 

افزايش . ن كشورهاي صادر كننده به وجود آمده است       شديدي بي 

كيفيت بهداشتي و پايين بودن ميزان آفالتوكسين و خصوصيات          
و ) خندان بودن و رنگ پوست استخواني          (ظاهري پسته     

بسته بندي مناسب از فاكتورهاي مهم در اين زمينه محسوب             
 ٥٠-٦٠(مغز پسته حاوي مقدار قابل توجهي چربي            . مي شود
اسيد لينولئيك،  (ه ويژه اسيدهاي چرب غير اشباع           ب) درصد

مي باشد كه براي رژيم غذايي ضروري         ) لينولنيك و اولئيك   
پسته ايران به دليل شرايط مناسب اقليمي       ). ١٣،  ١٢،  ٧(هستند  
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